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‘E n, heb je het haar gevraagd, Eef?’
Ik kijk verwachtingsvol naar het sproetige 
gezicht voor me. Maar mijn vriendin haalt 

haar schouders op en begint met de voetbal te 
dribbelen.
‘Wel?’ dring ik aan. De spanning wordt me bijna te 
veel.
Eef geeft de bal een harde schop, wacht tot die van 
de muur terugkaatst en klemt hem dan onder haar 
voet tegen de grond.
Het is snikheet hier in de tuin, en ik wis het zweet 
van mijn voorhoofd. 
Wanneer Eef mijn gekwelde uitdrukking ziet, rolt ze 
met haar ogen.
‘Ja-a’, zucht ze ten slotte. ‘Ik heb het gevraagd, Jonas.’
Mijn hart begint wild te kloppen. Op dit moment heb 
ik een heel schooljaar gewacht.
‘En?’ breng ik uit.
‘Ze zegt dat ze niet uitgaat met jongens van de klas. 

Die vindt ze maar kinderachtig. Ze wil een vriendje 
dat minstens twee jaar ouder is.’
Ik knipper met mijn ogen. Het lijkt wel alsof er plots 
een donkere wolk voor de zon is geschoven.
‘Wat?’ mompel ik verdwaasd.
‘Jammer voor je’, zegt Eef nonchalant. En daarna, met 
een vreemde blik in haar groene ogen: ‘Je zult een 
ander meisje moeten vragen voor de Boekentoe-fuif 
morgen.’ 
‘Bestáát er een ander meisje dan Bo?’ 
Met een theatrale zucht plof ik neer in het gras. 
‘Kinderachtig? Hoe komt ze erbij!’ Maar dan zie ik 
haar weer, aan het tafeltje voor me in de klas. Ze 
krabt met het uiteinde van haar balpen aan haar 
schouder, zodat de neklijn van haar truitje opzij 
schuift en er even een glimp van een bleekroze 
behabandje te zien is.
Meteen krijg ik het warm en koud tegelijk.
Het is waar. Bo is al zo volwassen, dat is … een vrouw.

ZLT17_12.indd   27 4/02/13   12:17



28

VERHAAL

Zonneland 17 - 2013 | NEDERLANDS

‘Wat is er? Je wordt zo bleek?’ vraagt Eef. Ze kijkt 
fronsend op me neer, haar twee vlechten bungelend 
als hondenoren.
‘Niks’, antwoord ik snel. ‘Het is gewoon ... Ze is zó 
mooi. Ze is geweldig!’
‘Geweldig stom, ja’, bromt Eef. Ze geeft opnieuw 
een knaller tegen de voetbal. ‘Het enige waar ze over 
praat, zijn kleren en kapsels. Saai!’
‘Ach, ik verwacht ook niet dat iemand als jij dat 
begrijpt.’ Ik werp een blik op haar sjofele voetbalpak 
en half losgeraakte krullen. 
Er verschijnt een blos op Eefs wangen. Ze steekt haar 
kin vooruit, zet haar handen in haar zij en vraagt 
kribbig: ‘Gaan we nu nog voetballen, of wat?’
‘Nee, dat is voor kinderen. Ik ga naar huis. Ik moet 
nadenken.’

Tijdens het avondeten krijg ik geen hap door mijn 
keel. Ik voer zowat mijn hele biefstuk aan Blacky, ons 
poedeltje. Mijn ouders vragen zich af of ik ziek ben. 

De laatste schooldag, het begin van de grote vakantie! 
Maar het enige waar ik aan kan denken, zijn Bo en de 
twee eindeloze maanden waarin ik haar niet zal zien. 
In september, wanneer we samen in de middelbare 
school zitten, heeft ze natuurlijk oudere jongens 
genoeg om uit te kiezen. Dan is het te laat … 
Nee, ik moét morgen naar de Boekentoe-fuif. Dat is 
mijn laatste kans.

Ik ga vroeg naar bed en lig de hele nacht te woelen. 
Kon ik maar in een tijdmachine stappen en er twee 
jaar ouder uit komen! Hoe kan ik Bo toch bewijzen 
dat ik niet zo´n papkind ben als de andere jongens van 
de klas?
Ik kraak mijn arme hersenen. En dan, wanneer 
de eerste vogeltjes beginnen te fluiten, krijg ik plots 
een idee. Met de film die juf An ons heeft getoond in 
het achterhoofd, rep ik me naar de badkamer. 
Seksuele opvoeding, dat was het. De rillingen lopen 
nog over mijn rug als ik eraan denk. Toch zal die 
informatie me nu goed van pas komen.
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Ik richt me op de spiegel en bekijk mijn kin. 
Er is geen sprietje haar te bekennen. Even overweeg 
ik een pleister te plakken en te zeggen dat ik me 
gesneden heb tijdens het scheren, maar dat gelooft 
natuurlijk niemand. Een baard groeit niet op één 
nacht. 
‘Hoi, Bo’, brom ik, zo zwaar als ik kan. Maar meer 
dan een schor gepiep komt er niet uit mijn keel. Dat 
lukt dus ook niet.
En dan herinner ik me plots dat er nog andere 
plaatsen zijn waar haar groeit. Plaatsen die je 
klasgenootjes niet elke dag zien …
Met een tevreden grijns roep ik: ‘Blacky! Hier!’

Die avond wandel ik zelfverzekerd de turnzaal 
binnen. Het is er stampvol, en de muziek knalt uit 
de luidsprekers. Meteen kijk ik of ik Bo ergens zie.

‘Hoi, Jonas.’
Ik draai me om en trek grote ogen. Daar staat Eef. 
Maar in plaats van haar eeuwige vlechten heeft ze nu 
haar haren los. Het voetbalpak is vervangen door 
een jurk. Ze loopt zelfs op hakjes!
‘Wauw! Wat zie jij er mooi uit! Heb je al veel 
gedanst?’
‘Eh, ja’, mompelt ze, met een wat pijnlijke glimlach.
‘Weet je waar Bo is? Ik heb een verrassing voor haar.’
Eefs glimlach verdwijnt. Ze knikt, en wijst naar een 
groepje meisjes in het midden van de zaal. Ik herken 
het goudblonde hoofd meteen.
‘Kom op’, zeg ik, en neem Eef bij de hand. Samen 
banen we ons een weg door de feestende massa. Mijn 
hart bonkt nu al even luid als de muziek. Nog even, 
en Bo is de mijne!
We komen bij het groepje dansende meisjes. Ik wring 
me ertussen. 
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‘Hoi, Bo!’ roep ik enthousiast.
Ze knikt me verbaasd toe.
‘Wat is het warm, hé’, zucht ik.
En dan is het zover. Het moment suprême!

Met een grote zwaai trek ik mijn hemdje uit, zodat 
ik alleen nog in mouwloos T-shirt sta. Ik maak er 
een punt van mijn armen zo lang mogelijk omhoog 
te houden.
Bo en haar vriendinnen stoppen met dansen. 
Ze staren me met open mond aan. Tevreden 
grijnzend knik ik hen toe. 
‘Ja,’ zeg ik, ‘ik zit al volop in de puberteit!’
Ik zie Bo´s wipneusje naar boven krullen, en maak me 
klaar voor haar stralende glimlach.
Maar in de plaats daarvan gilt ze plots: ‘Iew!!! Wat 
goor! Heb je een poedel onder je oksels geplakt of 
zo?’ En daarna barst ze, samen met zowat de hele 
zaal, in lachen uit.

Even later zit ik met Eef op een bankje op de speel-
plaats. Ik kijk beduusd voor me uit, terwijl zij over 
haar pijnlijke voeten wrijft.
‘Hondenhaar en dubbelzijdige tape?’ vraagt ze.
‘Superlijm’, mompel ik.
‘Je weet toch dat iedereen je van nu af de poedel 
noemt, hé.’
‘M-mh.’
Ze knikt en doet haar vlechten weer in.
‘Voetballen bij mij?’ stelt ze voor.
‘Super.’
Samen lopen we naar huis. Ik met mijn hemdje weer 
stevig dichtgeknoopt, zij op blote voeten. De puber-
teit kan nog even wachten, wat mij betreft ...

  Je kunt dit verhaal beluisteren op 
www.zonneland.be i.s.m. Sensotec.
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